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Längtan efter vår vår.
November, december, januari och februari, 
alla kända för att vara riktigt ljusfattiga. De 
är samtidigt något som förvånar en varje 
år. Det är inte så att vi har glömt bort det 
faktum att det blir mörkt, men efter några 
månader av sommarhybris så glömmer 
man hur påtagligt mörkret är och hur man 
påverkas fysiskt och psykiskt. 

Jag tycker det är rättvist att säga att dessa 
månader är väldigt tuffa. Kylan som tränger 
in överallt och spär på med förkylningar 
och trötthet. På samma sätt som de ljusa 
timmarna på dygnet blir färre så tappar man 
orken. Man kämpar och sliter i mörker, men 
om man utgår från denna tes så borde orken 
öka i takt med soltimmarna. 

Det är väl ändå det tankesättet som får oss 
att uppskatta den svenska sommaren så 
mycket, men framförallt vad som får en att 
föredra våren över sommaren, åtminstone 
för ett litet tag. Är man tillräckligt hungrig 
när man kommer till en restaurang, så kan 
vilken förrätt som helst smaka helt strålande. 
Jag kan inte tala för alla, men jag är i alla fall 
enormt sugen på vår, ljus och en shot av 
värme. Men precis som att man inte skulle 
bli mätt om man endast åt förrätten så är 
man väldigt tacksam för huvudrätten, som 
serveras mellan juni och augusti. 

I skrivande stund visar termometern -3 
grader och det ligger ett tjockt lager snö och 
det här med vår känns kanske ganska långt 
bort, men vi får inte glömma att det blivit 
ljusare och att vi snart föds in i en vårens 
varma ljusa famn, tagga vår!! 

Förresten, hej jag heter Max Brobjer och går 
i spanska ettan, diggar de(t). Ny chefredak-
tör som ser väldigt mycket fram emot att 
tillsammans med min redaktion skapa nå-
got som speglar livet som ekonomstudent 
i Linköping och berätta för utomstående 
hur vi har det. Vi tyckte det lät rimligt, först 
säger man hejdå till gamla året, sen firar vi 
att det nyåret har börjat om och ser fram 
emot allt det nya året har att erbjuda. Först 
ut är våren med sin förnyelse som gör att 
man känner sig pånyttfödd i vårens mjuka 
vagga. 

Min uppfattning är att det var ganska skönt 
när det förra året rann ut i sanden och det 
blev 2017. Räknar man bort det som är rent 
personligt så har det väl varit ett ganska 
märkligt och lite otäckt år. Olika världshän-
delser har skapat förvirring bland folk, vilket 
visar sig runt om i världen i rent mänskliga 
frågor. 

På samma sätt som våren lugnar våra 
sinnen, ger oss mer ork och tid. Så hoppas 
man att det nya året förnyar världens kraft 
att fatta rätt beslut om vad som kan göra 
världen bättre. Förnyelse eller nystart, kalla 
det vad du vill men det behövs varje år. 

Eftersom vi haft dessa gråa månader som 
ofta är tuffa för vissa så har vi i drömmen 
velat uppmärksamma depression och An-
dré berättar vad man ska tänka på för att 
undvika det på sid. 8-9. En ljusglimt under 
våren var Women’s Finnance Days, som 
Drömmen besökte och vi har även träffat 
två av alla de personer som ligger bakom 
WFD sid. 26-27.    

Det har redan hänt en del i Linkan under 
årets första kvartal. I januari drog in 
princip hela redaktionen och besökte 
Åre, med ett djupt andetag så försökte vi 
andas in denna galet roliga resa, och detta 
äventyr kan man läsa om på sidorna xx-xx. 
Vad som också har hänt är att nya Blöyers 
har blivit valda, lär känna dessa otroliga 
karaktärer och få reda på va de har att 
säga på sid xx-xx. Vi har även fått en ny 
ordförande i Elin, möt Måns på sida xx och 
hör vad hans crew har att säga på sidorna 
20-21. 

Nu kämpar vi in i det sista så kommer vi 
snart kunna sitta utomhus en varm vårdag 
i värmen och plugga, käka matlåda och 
kanske ta en öl på en uteservering. Skål på 
er och skål för att bli pånyttfödd. 
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Krönika

Sista året. En slutspurt i den känslomässiga berg- 
och dalbanans tecken. Å ena sidan möjligheternas 
år; jobb ska sökas, ny stad ska väljas (för de fles-
ta), ny bostad ska finnas. Å andra sidan ett år som 
markerar slutet på en otrolig resa. I egenskap av 
den enda fyran i Drömmen-redaktionen (någon-
sin?!) ska jag försöka sätta ord hur det känns att 
gå Civilekonomprogrammets sista år. Lite insikt 
för er, lite återblick och terapi för mig. Att åren på 
universitet går snabbt är underdrifternas under-
drift. 

Jag minns fortfarande min entré på nollningen 
som det vore igår: en vilsen 19-åring som hade 
exceptionellt dålig koll på vart utbildningen han 
valt faktiskt skulle leda. ”Fyra år en livstid”, tänk-
te man. Det är exakt så det ska vara. Första året 
passerar magiskt snabbt och lämnar efter sig sud-
diga minnen av platå-torsdagarnas (ja på min tid 
var det platå och inte KK (NH) som gällde, R.I.P.) 
och Kårallens evigt perfekta blandning av promis-
kuitet och, larger-than- life, fylla. Fyran och slutet 
kändes längre bort än oskulden för en 15-åring. 
Sedan kom tvåan. Nu var man inte minst längre 
och ens otroliga mängder erfarenhet från ettan 
skulle ges vidare till nästkommande stackare. För 
oss som inte blev valda till fadder (tack klassen…) 
fick en åskådarplats duga. Höstens episod av nya 
och fräscha ansikten övergick långsamt till ett, 
i vårens tecken, behov av förnyelse. Visiter till 
Platå, Kårallen och NH hade långsamt börja liknas 
vid den dagliga tandborstningen, ett nödvändigt 
ont. Lämpligt nog var det i samma veva som sök-
andet till utbytesåret hade börjat.

Tredje året kom att spenderas i Mannheim, Tysk-
land. Nytt land, ny stad, nya möjligheter. Med 
öppnar armar tog jag emot alla ytliga vänskaper 
och oklara bostadssituationer som Erasmus inne-
bar. Då jag var i Tyskland, ölets förlovade land, 
befann jag mig i en onykter dimma 50 % av tiden, 
vilket var underbart (se stycket om alkohol i min 
krönika om depression på sidan XX). Mot mitten 
av våren började dock en gnagande känsla av Sve-
rige-längtan krypa fram. Mycket av det vi tar för 
givet här hemma lyser med sin frånvaro i stora 
delar av världen. Exempel inkludera söndagsöpp-
na matbutiker, svenska språket (?) och svenska 
tjejer (oh no he didn´t). 

Nu nalkades det sista året och en realisation av vad 
som höll på att hända började inkräkta på mitt sinne 
som ännu levde i ettans naiva hoppfullhet. Det fjärde 
året började, som jag misstänker det alltid har gjort, 
med ett frekvent konstaterande att allting sker för 
sista gången. Ofta stämde det inte (nej det var inte sista 
gången vi drack kaffe ihop i baljan…) men trots detta 
var känslan av brådmogen nostalgi ett faktum. Efter 
att sensommarens glädjefyllda återträff lagt sig något 
började man långsamt komma in i rutinerna igen. Flam-
man-fredag började växa fram som veckans höjdpunkt 
(torsdagar är no-go i fyran då fredagen ej går att missa 
längre) och baljans kaffe hade aldrig smakat så gott. 
Life was good, som man säger i Amerikat.

”SMACK!”, sa det.

Nej detta var inte en smäll som resulterat från ett 
klassiskt Flammankön-slagsmål. Detta var något värre. 
Mycket värre. Arbetssökande. Insikten att man inom 
ett år inte längre skulle kunna förlita sig på statens 
(orimligt) givmilda donationer kröp sig in i hjärnan 
som en köttätande parasit.

Ok, detta kanske är att ta i men ni förstår poängen: 
Smärre panik etablerade sig.
Text av: André Söderstjerna

Livet som Fyra... 



Klockan 17:56 en kylig lördag kväll så 
låste jag dörren och började prome-
nera mot Blå Havet, samlingsplatsen 
för den beryktade Åre-resan 2017. 
Ganska snart insåg jag att gå till sko-
lan med skidutrustning och packning 
inte riktigt var möjligt och hoppade 
istället in i en taxi för transport. Väl 
framme vid campus möttes man av 
enormt taggade rieseleiters, glada 
medresenärer och en fräsch buss med 
en underbar busschaffis. Runt halv 
sju-tiden när pusslet med att packa 
bussen var klart och alla hade intagit 
en plats så bar det av mot ÅRE! Bussre-
san var väl ganska lik det flesta längre 
bussresor, en bra film som rullar på 
tvn och tuppfäktning i vem som var 
bäst i olika mobilspel.

Det är alltid lika skönt att komma 
fram! Vi anlände i Åre by halv åtta på 
morgonen. När vi kom fram så möttes 
vi direkt av lite problem, men det var 
ingen utmaning för våra reiseleiters 
som styrde skutan runt alla möjliga 
problem och gjorde denna soliga 
dag till en fantastisk skiddag trots alla 
logistikproblem. För mig som inte åkt 
skidor på ett par år var det fantastiskt 
att få spänna på pjäxorna och komma 
ut i pisten igen i det fantastiska Åre. 

Vad tyckte du Anton, hur var skidåk-
ningen? 

Skidåkning på alla sätt och vis är 
enligt min mening bland det roligaste 
man kan syssla med, denna uppfatt-
ning resulterade för min del i att jag 
både ägnade mig åt längdskidor och 
slalom under dagarna i Åre. 

Överlag så är Åre en av de bästa 
platser i Sverige att åka skidor, men 
åkningens kvalite bygger inte bara 
på backarna utan även andra faktorer 
såsom, väder, humör och ork, faktorer 
som alla (utom humöret) tenderade 
att svänga lite. 

När bussen stannade möttes vi av ett 
snöigt Åre och det dröjde inte länge 
innan vi alla var ute i backarna för att 
på lite ovana ben kasta oss ut för de 
branta backarna, svårslaget. Åkning-
en flöt på fram till eftermiddagen då 
vi bytte ut skidstavarna mot öl och 
jägermeister. Den andra dagen slogs 
vi av 5 minusgrader och strålande sol, 
bättre än så blir det inte. Så jag drog 
till Björnen för att ta vinterns första 
längdåkningspass. 

Det finns verkligen få saker som får 
en att känna sig som då man far fram 
bland skog och fjäll med strålande sol 
mot ens ansikte. Även backarna var 
denna dag helt otroliga, Åre visade 
verkligen sin vackraste sida.

De kommande dagarna surnade 
vädret till lite och vi fick lite regn och 
plusgrader, men det var bara att klä 
sig för väder och köra på ändå för trots 
de halvdana vädret var skidåkningen 
riktigt bra. 

Som avslutning på de för min del 
fysiskt ansträngande dagarna med 
längdåkning och slalom var det alltid 
skönt att på eftermiddagarna till en 
början få koppla av och dricka bärs för 
att sedan dra till en fullpackad after 
ski. 

Vi fick verkligen se alla Åres sidor 
under resan. Vii möttes av sol, vind 
och regn. Men hur bra skidåkningen 
blir ligger mycket på hur åkaren väljer 
att se på den och med det humör och 
den energi resan gav upphov till blev 
skidupplevelsen otrolig.

Alla skiddagar avslutades på afterskin, 
Ellen, hur kul hade vi inte där? 

Alltså WOW, afterskin...var ska jag bör-
ja? Samtliga dagar redan vid tretiden 
styrde de flesta resenärerna stegen 
mot Verandan och den beryktade af-
terski som hölls där varje eftermiddag. 
Kön var lång och blöt och påminde 
alltför mycket om kön till Pallen 2016.

ÅRE(TS) FETASTE RESA



ÅRE(TS) FETASTE RESA
Redan första dagen vågade flertalet 
resenärer sig dit för att med egna ögon 
se vad Verandan hade att erbjuda men 
enligt mig var afterskin dag två helt 
klart en av veckans absoluta höjdpunk-
ter. Inte bara för att man kände delaktig-
heten i att ha en (ganska ful) Åre-tisha 
på sig utan också för att vi hade ställets 
bästa platser och bästa tagg. Dessutom 
kan jag lugnt konstatera att bandet 
på scen, Marmelad, var det bästa After 
ski-band jag någonsin upplevt. Det var 
ren och skär glädje när vi fick reda på att 
detta band skulle återkomma efter-
middag efter eftermiddag. Måndagens 
afterski satte helt klart ribban och jag 
var inte ensam om att hänga på Veran-
dan från öppning till stängning resten 
av veckan. 

Tre timmars tokröj på Verandan varje 
dag var dock inte nog. Efter afterski bar 
det av på en härlig form utav efterfest/
mellanfest/förfest för att slutligen sikta 
in sig på Bygget, hur gick det Erik? 

Det kan helt klart konstateras att ryk-
tena om Bygget som Åres största och 
galnaste nattklubb inte var någon myt. 
Vem man än fråga som kände till Åres 
festligheter var Bygget ofta på topp-
listan. Det märktes inte minst när man 
kom till kön. Att stå i kö i minusgrader 
och snö är ju alltid trevligt men med då-
lig framförhållning så kan det på Bygget 
ta x antal timmar. Lite väl kyligt kanske. 

Så det tog hela 3 kvällar innan vi äntli-
gen kom in, efter vi upptäckt hemlighet-
en att gå dit i tid. Så när jag väl lyckades 
klämma mig in bland folkmassorna 
efter många om och men bjöds det på 
fest och tillfrisknande drinkar utan dess 
like. Med tre olika dansgolv och minst 
lika många DJ´s fanns det något för alla. 
Semesterglada människor som skakade 
loss träningsvärken i benen från all skid-
åkning och släppte på de flesta gränser 
var något man såg mycket av. Studen-
ter från hela Sverige och en hel drös 
Norrmän visade sig vara en bra kombo 
för oförglömliga kvällar. Vi från LiU vet 
ju numera att det helt klart är studenter 
som festar bäst. Ett hett tips till den som 
dessutom vill få gratis skjuts hem sen 
är att, efter att ha grundat rejält, ta den 
där sista tequilan som tar livet till en ny 
nivå. De är nämligen så trevliga där i Åre 
att de tar hand om de allra tappraste 
krigare och kör hem dem i inplastade 
bilar. Konstigt med plasten… 

Hur som helst så kan första Byg-
get-kvällen, tillsammans med gratis 
skjutsen hem säkerligen vara en bidra-
gande faktor till att jag fick veckans 
mest ärofyllda pris, nämligen Åre(t)s 
fyllo!
 Den minst sagt högtidliga prisut-
delning skedde under en av veckans 
absoluta höjdpunkter, nämligen 80-tals 
sittningen med våra kusiner Iarna. Men 
den ska du få berätta om lite Tove.

Ja, sittningen var helt klart en höjd-
punkt! Något som jag tror vi alla innan 
hade hört väldigt mycket gott om och 
sett fram emot hela veckan. Vi drog på 
oss våra mest 80-taliga outfits, som för 
min del bestod av allt från glitterbyxor 
till stora neonfärgade örhängen och 
med extra volym hår och ögonskugga 
i regnbågens alla färger var vi redo att 
bege oss till Bygget. Tillsammans med 
I:arna fick vi äta en förvånansvärt god 
middag (för att vara sittning), ta del 
av jyckel och applådera åt Erik och de 
andra vinnarna av veckans alla presti-
gefyllda tävlingar. Jag hade en väldigt 
rolig sittning trots att min bordsplace-
ring gjorde det ganska svårt att se och 
höra vad som faktiskt pågick framme på 
“scenen”, men sällskapet och stämning-
en (+ en och annan alkoholhaltig dryck) 
vägde helt klart upp det. 

När tallrikarna var tomma, priserna 
utdelade och dansmovesen började 
väckas till liv stannade vi smidigt nog 
bara kvar på Bygget där eftersläppet 
skulle hållas. Det blev en fantastisk 
avslutning på hela Åre-resan! Utestället 
fylldes snabbt på med folk och det blev 
nästan omöjligt att ta sig fram på dans-
golvet eller till någon av barerna. Men 
det gjorde oss ingenting och tack vare 
den grymma musiken som spelades 
dansade jag mig både varm och trött 
ändå fram till stängning. 

Text av: Max Brobjer, Anton Byström, 
Ellen Rodman, Erik Cullhed och Tove 
Svensson
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Repo                              

If you are going 
through hell, 
              keep going.

Churchill kallade det hans svarta hund. Abraham Lincoln levde 
i kronisk melankoli stora delar av livet. Ernest Hemingway slogs 
inte bara mot djur och män, utan bedrev även en lång och 
plågsam kamp mot inre demoner som han, till världens förtret, 
förlorade. Ja, depression är och kommer alltid förbli en sjukdom 
som drabbar människor i alla tider, i alla av samhällets hörn. Så 
varför denna slöja av tabu och stigma? Och varför drabbas man 
av depression, ibland tillsynes från ingenstans? Vi på drömmen 
har bestämt oss för att skina lite ljus på denna tystnadens sjuk-
dom som drabbar upp till en tredjedel av alla studenter.

Man säger ofta att åren som student ska vara de bästa i ens 
liv. Det ligger mycket sanning i detta; Man är ung (vilket oftast 
innebär bra fysisk hälsa), har livet framför sig, möjlighet till att 
festa varje helg, goda möjligheter till att hitta en partner, osv. 
Dessvärre är det just dessa förutsättningar som kan trigga igång 
en depression.

Att vara ung
”Sjung om studentens lyckliga dagar” – ett citat från en sång 
som beskriver hur fantastiskt det är att vara ung. Den beskriver 
möjligheterna, hoppet och hur man som ungdomar ”inga stor-
mar än i våra sinnen bor”. Visst ligger det viss sanning i denna 
historiska, och på sin tid kanske även mer applicerbara, student-
melodi. Den moderna ungdomens melodi spelar dessvärre till 
en dystrare ton. ”Ljusnande framtid” har bytts ut mot en framtid 
kantad av osäkerhet och en oändlig myriad av val. Val som här-
stammar från en tro på ungdomens möjligheter men som pa-
radoxalt nog leder till en paralyserande ångest. För när man blir 
tillsagd att allting är möjligt blir den enda begränsningen vad 
man själv förmår prestera. Detta hade inte varit problematiskt i 
ett samhälle utan framgångsfixering och där varje yrke hade sin 
stolthet (på 70-talet var det lika eftersträvansvärt att jobba inom 
bank som att vara lärare och lönerna var likartade). Men istället 
ska varje modern individ ”förverkliga sig själv”, bli entreprenör, 
bli rik, osv. Fantastiskt för de som har förmågan och motivatio-
nen att nå dessa höjder, men ofta fruktansvärt för de som inte 
gör det (vilket är de flesta av oss). Resultatet? En grogrund för 
ångest, dålig självkänsla och i längden, depression.

Ska du med ut ikväll?
Alkohol. En relation fylld med lika stor del hat som   
kärlek (och en stor dos dåliga beslut) är svår att finna. Denna  
substans är en så kallad ”depressiv” substans vilket innebär att 
den rubbar den naturliga balansen av ämnen i hjärnan. Denna 
obalans är anledningen till varför du vågar gå fram och prata med 
främlingar på krogen. Tyvärr är det även anledningen till varför 
du dagen efter har ångest över att du gick fram och pratade med 
främlingen på krogen. Detta dubbeleggade svärd är en kulturell 
angelägenhet som med största sannolikhet är här för att stanna. 
Ska inte säga så mycket mer om saken då jag tror de flesta av er 
vet att etanolens kusin alkohol är mardröm för psykiska hälsan. 
Men… Flamman på fredag?

Skolpress och Depression 
Text av: André Söderstjerna
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rtage                              

Winston  Churchill 

Tinder-eran
Tänk dig att du lever på 1800-talet. Dina föräldrar väcker dig 
en morgon och ber dig komma ner till vardagsrummet. Till 
följd av bristen på el ser du knappt var du går, du luktar illa och 
håller på att frysa ihjäl (för det är 1800-talet). När du gör entré 
på undervåningen ser du en person av motsatta könet (för det 
var, som sagt, 1800-talet) lysas upp av den knastrande brasan. 
Du får hastigt veta att detta är den person dina och den ka-
min-upplysta personens föräldrar tycker du ska spendera ditt liv 
med. På en gång kastas du in i en nästintill mekanisk process av 
parningslek där slutresultatet är giftermål. För många av oss mo-
derna människor låter detta som en mardröm (vilket det var för 
många). Idag lever vi istället i en konstant upplyst, parfymerad 
och uppvärmd värld, där alla du möter är potentiella livspart-
ners. Detta innebär att vi alltidmåsta vara redo, inte lukta usch, 
stå högt i kurs osv. (det var absolut ett Mange Schmidt citat du 
precis läste). I en tid då citat som ”kärlek vid första ögonkastet” 
och ”första intrycket är allt” proklameras som romantikens bud-

ord, är det inte alltid lätt att känna sig hemma. Sökandet efter 
en partner (gud nåde om du inte hittar någon) kantas inte allt 
för sällan av dålig självkänsla, en missledande tro på ”den rätta” 
och ändlösa brustna hjärtan. Addera detta till ovanstående 
påverkan från ungdomens press och alkohol så har du ett re-
cept för katastrof. Hade inte ibland varit skönt om ens föräldrar 
kunde bjuda hem ett förslag till partner då och då?
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Intervju

Kort beskrivning av dig själv!

Jag heter Hedvig Wolf och tog efter jul över som ordförande i 
ELINs Casegrupp. När jag inte har näsan i skolböckerna åker jag 
gärna skidor, tar en kaffe i baljan eller hänger på Flamman.  

Vad va det som fick dig att söka ordförande till ca-
se-gruppen? 

Jag valde att söka till ordförande för Casegruppen eftersom att 
jag var sugen på att få engagera mig inom ELIN och få chansen 
att bidra med något till sektionens medlemmar. Posten som 
ordförande är väldigt lärorik och utmanande, men framförallt 
rolig! 

Varför ska man söka sig till casegruppen?

Caselösning används i allt högre grad av företag vid arbetsinter-
vjuer. Problemlösning, logiskt tänkande och presentationstek-
nik är egenskaper som värderas högt av arbetsgivare, samma 
egenskaper sätts på prov vid Caselösning. 

Ett case är vanligtvis över tio sidor långt. Gruppen som har tagit 
sig an caset ska med hjälp av olika metoder och verktyg komma 
fram till en lösning av det problem som beskrivs. Exempel på ett 
mer omfattande case kan vara hur ett företag ska gå tillväga för 
att förbättra sin lönsamhet. 

Caselösning är inte bara nyttigt att ha med sig vid arbetsinter-
vjuer, det är också ett roligt och kreativt sätt att få tillämpa all 
kunskap som vi samlar på oss på Civilekonomprogrammet. 

Vad är det ni gör i case-grupper?
Vad har ni i case-gruppen för evenemang/vad 
händer under våren? 

Casegruppen anordnar olika event och föreläsningar 
för sektionens medlemmar. Under våren kommer vi 
bland annat arrangera Caseworkshop, Case After-
School och lunchpub, tillsammans med E-pub. Missa 
inte! Eventen ser lite olika ut innehållsmässigt men 
syftar alla till att introducera och lära ut caselösning till 
ELINs medlemmar. Vi arbetar för att tidigt ge möjlig-
het till att vässa kunskaperna om Case för att bli en 
mästare på det. 

MÖT CASEGRUPPENS ORDFÖRANDE

Guesstimate är en kortare form av case och 
därmed perfekt för nybörjaren.

Några kluriga guesstimate:

Hur många gånger mer kostar ett kilo chips än 
ett kilo rå potatis som en chipsfabrik köper in?

Hur mycket vatten går åt till en 10 minuter lång 
dusch?

Hur långt är det från Nordkap till Gibralatar om 
du kör närmaste vägen med bil?

Tips! Tänk logiskt och uppskatta

Varför Caselösning?

- Bli snabbare på att göra uppskattning-
ar

- Förbättra problemlösningsförmågan

- Utmana hjärnan med hjärngympa

- Bli mer allmänbildad
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12 april valpub
18 april 
 8 maj  
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Nalitha Parasnis 
G1, Ordförande

Beskriv dig själv med 3 ord:
Framåt, nyfiken och observant.

Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Allra mest ser jag såklart fram emot Nolle-P 
och att få stirra på en massa människor som 
skriker sig röda medans jag står med solglas-
ögon och inte får skratta.

Bästa taktik för att hålla alla Players i styr?
Bästa taktiken enligt mig är att locka med fika!
 

Amy Johansson 
G1, Push & Repro

Beskriv dig själv med 3 ord:
Envis, glad och uppmärksam.

Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Att få se alla Nollan glada och finklädda på La 
Grande!

Vem är du på fest?
Har ni sett "Woo-Girls" i How I met your 
mother? Jag är en av dom.
 

Sofia Nilsson 
G4, information

Beskriv dig själv med 3 ord:
Social, glädjespridare och hetsig.

Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Att träffa massa skönt folk.

Hur många sms kan du skicka på en minut?
Ett, men då är det väldigt kärleksfullt.
 

Leo Hellqvist 
G3, Spons

Beskriv dig själv med 3 ord:
Go och glá.

Vad ser du mest fram emot med ditt år som 
Player?
Jag ser mest fram emot Elinpiaden.
 
Vem är din drömsponsor?
Tuborg.
 

Robin Kallström 
Spanska, Öl & Bar

Beskriv dig själv med 3 ord:
Fiesta before siesta.
 
Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Att äntligen få lite vänner.
 
Öl eller fulvin?
Fernet.
 

Wilhelm Abele 
tyska, Kassör

Beskriv dig själv med 3 ord:
Alla ska med.
 
Vad ser du mest fram emot med ditt år som 
Player?
Schnitzel-torsdagar på Kårallen.

Vad är ditt bästa spartips?
Att vara ett riktigt drinkluder. 
 

MÖT BLÖYERS 2017
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Moa Lundin 
G1, Gyckel & Sittning

Beskriv dig själv med 3 ord:
Humoristisk, emotionell och plikttrogen.

Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Träffa massor av nya människor!

Vilken är din favoritsnapsvisa på sittning?
Siffervisan.
 

Emma Idsäter 
G3, spons

Beskriv dig själv med 3 ord:
Glad, envis och omtänksam.

Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Att lära känna många nya människor!

Vem är din drömsponsor?
Oj…Dem som faktiskt sponsrar oss är ju dröm-
sponsorerna, de har fattat helt rätt beslut.
 

Johanna Hermansson 
G3, vice grek

Beskriv dig själv med 3 ord:
Glad, snäll, problemlösare.

Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Jag ser fram emot att få träffa massor med 
härliga människor och fixa grymma ekono-
mevenemang.

Tzatziki eller bearnaisesås?
- Tzatziki…frukost, lunch, middag.
 

Jacob Haeger 
G3, Överste grek

Beskriv dig själv med 3 ord:
Utåtriktad lycklig, fjantig.

Vad ser du mest fram emot med ditt år som 
Player?
Jag ser mest fram emot La Grande (för jag 
missade våran).
 
Vad är det bästa med Grekland?
Grabbarna Grus på Rhodos.
 

Axel Jungerth 
G2, Ljud & Ljus

Beskriv dig själv med 3 ord:
Ödmjukast i världen.
 
Vad ser du fram emot mest med ditt år som 
Player?
Att få vara med och arrangera oförglömligt bra 
fester.
 
Vilken artist skulle du vilja se på Lusseballen 
2017?
Beyoncé och Jay Z! Hade även varit okej med 
endast en av dom, man får inte vara girig.
 

Emil Svantesson 
franska, Push & Repro

Beskriv dig själv med 3 ord:
Gingern i franska

Vad ser du mest fram emot med ditt år som 
Player?
Att vara cool på Kårallen.



5 frågor i Baljan
Henrik Ström 
Överfadder 2015, fusk-
nolla och G3.ea

Hur dricker du helst ditt kaffe?
Med tillräckligt mycket mjölk för att det inte ska 
brännas.

Vad ser du mest fram emot med den stundande 
våren? 
Grillkvällar och bärs i solen på Flammans inner-
gård.

Du har varit med under tre nollningar men haft 
olika roller, vilken skulle du säga har varit den 
bästa? 
Svårt val. Nolle-P i ettan var grym för jag hade 
väldigt kul och det var början på många fina 
vänskaper. Nolle-P som fadder var fantastisk för 
att man hade mer överblick och tid att njuta av 
det som faktiskt hände. Nolle-P som fusknollan 
var kul för jag slapp vara fadder och kunde bara 
glida med . 

Det ryktas om att du är ett proffs på Tinder, hur 
många matchningar skulle du uppskatta att du 
får under en bra vecka? 
En, kvalitet före kvantitet.

Och hur raggar du på kravall? 
Kravall är enkelt: Man går dit, tappar bort sina 
vänner, går några varv och hälsar på bekan-
ta, sen slänger man iväg ett ”vad gör du”-sms 
02.50. Results may vary.

Hur botar man en riktigt hemsk baksmälla?  
Man botar inte en bakfylla, man förhindrar den 
genom att aldrig nyktra till.

Max Brobjer 
Chefredaktör Drömmen

Hur dricker du helst ditt kaffe? 
Mitt kaffe dricker jag gärna starkt och med en 
skvätt mjölk. Föredrar Nescafé!

Du har ganska precis blivit vald till chefre-
daktör för Drömmen, vad är dina förvänt-
ningar för året? 
Jag förväntar mig ett väldigt roligt år 
tillsammans med min redaktion men också 
att få en ganska speciell och spännande 
inblick i vad som händer här på Linköpings 
universitet.

Vilken person, känd eller okänd, drömmer 
du om att intervjua till Drömmen? 
Den personen som jag helst skulle vilja 
intervjua är Stig Claesson men då han inte är 
vid livet så är nog Drömmen att få intervjua 
Peter Rätz eller Sven Yrvind.   

Berätta om en riktigt konstig dröm du har 
haft på sistone? 
För ett tag sedan drömde jag att jag åkte 
hem till Stockholm och gick på en väldigt 
märklig arbetsintervju för en restaurang och 
tackade ja till en heltidsanställning. Inte helt 
säker på vad det betydde.  

Har du något knep hur du ska få till fyra 
riktigt bra nummer detta år? 
Jag tror kommunikation är nyckeln till lyckas 
med att få bra nivå på innehållet i tidningen, 
dels med redaktionen men även med alla 
studenter  

Vad är det allra drömmigaste med Linkö-
ping? 
Jag tycker att gemenskapen mellan oss 
studenter är fantastisk och något man ska 
ta vara på!

Linnea Wennerström 
Ordförande Club-      
utskottet

Hur dricker du helst ditt kaffe?
Tro det eller ej men jag är en av de få studenter 
som faktiskt inte dricker kaffe så jag dricker det 
helst inte alls.

Du har ganska precis blivit vald till ordförande 
för Clubutskottet, vad har du för förväntningar 
på året? 
Jag har skyhöga förväntningar och det ska bli 
SÅ roligt! Jag ser fram emot ett väldigt lärorikt 
år med både styrelsen och mitt fina  utskott och 
självklart alla roliga evenemang som vi i ELIN 
Club ska anordna.

Finns det något du ser fram emot extra mycket? 
Det ska bli superkul att dra igång det nya kon-
ceptet av SportClub som ska anordna flera 
sportevenemang under året. Det ska också bli 
spännande att arbeta med Clubs helt nyskapade 
evenemang, E-kravall.

Kan du berätta något om Club som vi inte vet?  
August som sitter i Clubutskottet har nu lämnat 
rollen som projektledare för Åreresan bakom sig 
och själv utnämnt sig till en post som han stolt 
brukar kalla "ordförande för marknadsförings-
utskottet i Clubutskottet" så prata med honom 
om ni frågor Clubs marknadsföring.

Hur tycker du att en perfekt fest ska vara?
Jag älskar dagsfester så att styra upp en sådan en 
varm sommardag med massor av goda drinkar 
och fuldans vore rena DRÖMMEN!

Var hittar man dig på kravall? 
På stora dansgolvet såklart, vi ses där!

14

Text av: Ellen Rodman
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Vår vår
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Ny ordförande i ELIN.
    Måns Lindqvist.

Drömmen önksar dig och din stab 
ett toppen år!



ORDFÖRANDERIET
I skrivandets stund sitter jag med nedkylda händer i en ännu mindre uppvärmd ELIN-expedition. Nyligen 
hemkommen från en fantastisk utbytestermin i Kalifornien är det lätt att fundera kring om cykelturerna i 
minusgrader uppför ett halt märkesbacken verkligen varit något att se fram emot… Men visst har jag längtat. 
Tankarna är många. Det är dags för en tjugotvåårig hallänning att kliva in i en ny roll som med säkerhet kom-
mer innebära erfarenheter olikt allt jag tidigare upplevt. Vad är förväntningarna, och vad kan vi som förening 
erbjuda er medlemmar för att 2017 ska bli ELINs bästa år någonsin? 

För det är ändå motivationen. Inte för mig, inte för er. För oss. För ELIN. Inte i år, inte nästa år. Varje år. Varje år 
ger oss nya förutsättningar att arbeta för att föreningen ska utvecklas, och varje år ger oss möjligheten att vara 
ännu bättre än tidigare. 

Baljankaffet har svalnat. Min första del av Ordföranderiet ska skickas in, och likt mina företrädare Sofie och 
Calle så ska jag försöka formulera en text som inte på något sätt tråkar ut er. Jag fick punka på cykeln förra 
veckan… Nej, vänta nu. Jag tänker inte dra cykelrelaterade liknelser i form av punktering och motvind – två 
saker som är tillräckligt irriterande och tyvärr återkommande samtalsämnen i vår älskade studentstad. 

Jag vill istället berätta för er hur mycket jag ser fram emot det kommande året. Att för mig kliva in som Ordfö-
rande i en av Sveriges största ekonomföreningar är en stolthet som inte på något vis kan undermineras. ELIN 
är en välfungerande, attraktiv förening som ger glädje åt alla delaktiga. Oavsett om du är aktivt engagerad, 
om du föredrar att vara ”festprissen” eller om du väljer att ta del av alla givande gästföreläsningar så har ELIN 
mycket att erbjuda dig som medlem. En helt ny funktion på hemsidan ger dig dessutom möjlighet att tycka 
till. Är det någonting du saknar, någonting du vill ändra eller någonting du tycker är jättebra? Tveka inte en 
sekund på att höra av dig till oss! 

Jag kommer från Gullbrandstorp. För att ge en tydligare, om än ungefärlig, geografisk bild brukar jag säga 
Tylösand. I höstas befann jag mig i Fullerton. För att folk skulle förstå sa jag Los Angeles. Linköping och ELIN 
behöver ingen närmre förklaring. Det ska bli en ära och ett nöje att få dela detta år med er, och med det sagt 
är det dags att runda av min första upplaga av Ordföranderiet. 

Kaffet är uppdrucket, halsduken ska svidas på och det är dags att cykla hem genom ett minst sagt nedkylt 
Linköping. Märkesbacken har blivit till nedförsbacke och det är med ett leende jag nu går ut till cykeln. 

Kanske kan året erbjuda lite medvind, trots allt.

Måns Lindqvist
Ordförande
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Tips

Hallå där!
 Vad kul att du hittat till receptsidorna. Här vill vi bjuda på god och enkel matlagning som samtidigt 
är skonsam för din plånbok, bra för din hälsa och omtänksam mot miljön. Som student med en be-
gränsad budget är det inte alltid så lätt att vara nytänkande eller hitta ork och tid att laga näringsrik 
mat med bra råvaror. Hur ska man egentligen kunna anpassa sig till samhällets alla pekpinnar vad 
gäller att äta närproducerad superkost som inte får kosta skjortan? Och som dessutom ska vara 
god?
 
Tyvärr kommer inte dessa sidor lösa alla dina problem, men de är tänkta att vara en inspiration till 
att våga testa något nytt som faktiskt är bra mat på flera olika sätt. Kanske hittar du en ny favorit?

Kikärtsbiffar med klyftpotatis och morotstzatziki

Först ut är ett vegetariskt och lättlagat recept. Grunden utgörs av rotfrukter som 
faktiskt tillhör de billigaste grönsakerna du kan hitta i affären. De är dessutom 
fullproppade med fibrer, vitaminer och mineraler och är bättre för miljön än t.ex. 
ris och pasta eftersom de oftast är mer närodlade. Baljväxter är faktiskt inte något 
dumt påhitt av veganer utan har flera fördelar även för allätare. Bönor och kikärtor 
innehåller samma näringsämnen som kött och fisk, d.v.s. mycket protein och samti-
digt är de mycket skonsammare för miljön eftersom de kräver mycket mindre energi 
vid produktion och lagring än vad kött gör. Dessutom är kilopriset mycket lägre och 
de håller länge i skafferiet!

 Ingredienser
 (3-4 portioner)

   Biffar
   1 pkt kikärtor
   1 ägg
   1 liten gul lök
   3 msk mjöl (grahamsmjöl) 
   2 tsk spiskummin
   1 tsk malen koriander
   ½ tsk salt
   2 krm svartpeppar
 
   Potatis
   Ca 800 g fast potatis
   Olivolja
   ½ tsk salt
   2 krm svartpeppar
   ½ tsk rosmarin (valfritt)
 
   Morotstzatziki
   1 morot
   1 vitlöksklyfta
   2 dl matyoghurt / kvarg 
   1 msk citronsaft
   1 krm salt
   1 krm svartpeppar

Receptsidorna helt enkelt Tillagat och skrivet av: Anton Byström och Tove Svensson
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Tikka Masala 

Nu under dessa förkylningstider kan man behöva en antioxidantboost för att stärka immunförsva-
ret, något som denna gryta absolut kommer göra då den innehåller en stor mäng ingefära, gurkme-
ja och vitlök, grundstenar i de flesta huskurer mot den föraktade förkylningen. Dessutom är detta 
recept veganskt, billigt och kan varieras på en mängd olika sätt. Helt enkelt snällt mot kroppen, 
plånboken och miljön.

                Ingredienser
                       ca 6 port)

2 stora sötpotatisar
4 gröna paprikor
4 burkar passerade tomater
3 burkar kidneybönor
2 röda lökar
14 vitlöksklyftor
Gurkmeja (efter smak)
Malen ingefära (efter smak)
Tikka masala currypasta (efter 
smak)
Eventuellt de grönsaker du vill bli 
av med.

Tillagning

Hacka upp samtlig grönsaker i valfri storlek
Fräs löken och paprikan i en kastrull tillsam-
mans med de torra kryddorna
Tillsätt sedan sötpotatisen
Tillsätt tomaterna, bönorna och currypastan
Krydda ytterligare efter smak
Låt koka i ca en timme
Servera med potatis eller ris.



Josefine Nilsson,
Ordförande Players

Hanna Jirskog, 2:e vice ordfö-
rande med näringslivsansvar

Kristina Von Hatch
Ordförande Mafu
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utskottsrapporter

Hej på er,

Efter en fantastisk hösttermin i Pitts-
burgh är jag nu tillbaka i Linköping 
och ser fram emot ett spännande 
och givande år i ELINs styrelse!

Under våren kommer näringslivs-
utskottet att bjuda på en mängd 
inspirerande event. Bland annat 
kommer våra huvudsamarbets-
partners, SEB och Deloitte, att 
anordna en partnerdag för alla oss 
medlemmar i maj. Om jag ska ge 
er ett enda hett tips så är det att gå 
på så många företagsevent som ni 
kan under våren för en exemplarisk 
möjlighet att lära känna några av 
Sveriges främsta arbetsgivare.
Just nu och framöver sker det en 
mängd spännande saker i närings-
livsutskottet. Se till att hålla utkik på 
ELIN karriär, i ELIN News och på vår 
hemsida, elin.se för att inte missa 
några spännande event och roliga 
tillställningar! Har ni frågor eller 
synpunkter kring ELINs näringsliv så 
är det bara att hugga tag i mig eller 
slänga i väg ett meddelande!

Ha det gott!

Hallå där! 
 
I dagsläget är vi i Players inne i en 
planeringsfas där vi förbereder OEE, 
Oss Ekonomer Emellan, som är en 
heldag fylld med lekar och tävlingar 
tillsammans med våra kära kusiner 
på Industriell Ekonomi. Boka in 
lördagen den 8:e april i kalendern. 
Årets roligaste dag säger vissa, inte 
värt att missa säger andra. Vi ses 
där!
 
Efter OEE är det inte långt kvar till 
vår tävlingshelg, ELINpiaden, som 
kommer äga rum den 5-6 maj. 
Togafest på fredagen, som följs upp 
av tävlingar i Olympens tecken på 
lördagen, för att sedan avslutas med 
sittning och Gudafest på Kollektivet 
på lördagskvällen. Förutom att vi 
gästas av en grym artist kommer ni 
även kunna dansa loss till succén 
från Luciakraballen, nämligen 
E-bandet, under helgen.
 
Vid sidan om håller vi på att lära 
våra efterträdare, Blöyers, allt vi kan 
och lite till.
 
Ha det bäst!

Det sägs att ett nytt år innebär nya 
möjligheter. Dessa möjligheter ska vi 
i marknadsföringsutskottet se till att 
fånga för att ge er medlemmar och 
våra företag en riktig höjdarvår. 
 
Marknadsföringsutskottet har kickat 
igång projektet med höstens civileko-
nomväska och parallellt med detta ar-
betar vi med hemmissioneringen som 
ni kan läsa mer om på sida xx. Vidare 
har vi lagt stort fokus på planering av 
året och utskottet sitter inne på en hel 
del idéer som vi hoppas kunna sätta 
i verk under våren och hösten. Håll 
ögonen öppna!
 
För er som går och bär på ett ständigt 
godissug kan vi lugna er med att det 
snart går att hitta nytt, delikat godis i 
expen. I övrigt tycker jag att det känns 
jätteroligt att få ta del av det nya 
Drömmen-numret!
 
Glöm inte att följa ELIN på Facebook 
och Instagram!
 
Ha det fint!



Kristina Dubs  Ordförande 
Internationella utskottet 

Hanne Hed Ordförande nä-
ringslivsutskottet

Simon Alzén  Ordförande 
utbildningsutskottet

Linnea Wennerström,             
Ordförande Club
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”Hej kompisar!

Hur kul med årets första Drömmen? 
I Näringslivsutskottet just nu jobbar 
vi för fullt för att boka in en rad 
intressanta lunchföreläsningar och 
aktiviteter för er tillsammans med 
våra samarbetspartners, både på 
campus men även på företagens 
lokala kontor eller nationellt i till 
exempel Stockholm. Nytt för i år är 
att vi har fått en tillökning då Grant 
Thornton är ny partner hos oss, så 
nu kommer ni kunna bekanta er 
med dem lite mer. Dessutom håller 
Casegruppen på med förberedelser 
inför vårens casekvällar, där ni har 
möjlighet att komma och träna på 
hur man effektivt löser ett case. Det 
är aldrig för tidigt eller för sent att 
börja!
Vi vill hela tiden matcha vårt 
erbjudande till er medlemmar med 
vad ni är faktiskt intresserade av, så 
har ni någon tanke eller idé som rör 
näringslivet – hör av er, så försöker 
vi lösa det!”

Hej!

My name is Kristina and I am the 
new chairman of the International 
Committee for this year. Our main 
task in the International Commit-
tee is to bring you closer to other 
cultures and countries. We do 
that by supporting everyone who 
would like to go on an exchange, 
by organising trips abroad and by 
creating common events between 
Internationals and Swedes. One of 
our regular events is our Language 
Café, which is held every other week 
and gives you the opportunity to 
practice a new language and meet 
people from all over the world! 

In May we will have our biggest 
project for this spring: 
Our charity event and football tour-
nament Play for Charity! You can join 
as a team or come to see the match 
together with your friends. Further, 
we have a secret surprise for you 
this year! A small hint beforehand: 
We are going abroad!

Hallååååå!

Vi i utbildningsutskottet har en 
vår med flera roliga aktiviteter 
på gång. Vi ska kora LiUs lag till 
SM i ekonomi och ge dem bästa 
möjliga förutsättningar att försvara 
universitetets titel som bäst i Sverige 
på ekonomi. Parallellt med detta 
driver våra två projektledare vidare 
Mentorskapsprojektet 2.0 där det 
bland annat kommer arrangeras en 
Stockholmsresa där adepterna får 
besöka sina mentorer. Därutöver 
kommer vi innan påsk att anordna 
den efterlängtade Excelskolan - håll 
koll i ELINs kanaler för mer info! Tre 
av oss i utskottet ska representera 
ELIN på det stora programrådet där 
vi tillsammans med representanter 
från skolan och näringslivet ska ägna 
en dag åt att diskutera vad som är 
bra och vad som kan förbättras med 
de två civilekonomprogrammen.

Som alltid: Har du något du vill tycka 
till om angående utbildningen i 
allmänhet eller en kurs i synnerhet? 
Kasta iväg ett mail till uu@elin.se
Solskenskramar! //Simon & co.

Hej alla fina ekonomer!
 
Mitt arbete som Clubordförande 
har under den senaste tiden främst 
bestått av intervjuer då vi har ansökt 
om nya projektledare till årets olika 
Club-evenemang samt aktiva till 
det nya konceptet av SportClub och 
E-pub men också ett nytt E-band. Jag 
vill därför passa på att välkomna alla 
nya medlemmar, jag är övertygad om 
att det kommer bli ett fantastiskt år!
 
Vi i Club ser fram emot en fullspäckad 
vår med massa roliga evenemang. 
Först på tur är Kompissittningen som 
är en traditionell sittning på KK där 
man får visa två utomstående vänner 
vad Linkans studentliv har att erbjuda. 
Bjud med två vänner och upplev en 
magisk kväll tillsammans med oss!
 
I slutet av april är det dags att ladda 
upp inför valborgshelgen och det gör 
ni självklart bäst genom att stanna 
kvar i Linköping och vara med på 
Clubs event Kvarborg!
 
Håll utkik för fler spännande evene-
mang, kramar!
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Intervju
STUDY ALL OVER THE WORLD 
Tankar om utbytesår

Under det tredje året på civilekonomprogrammen har samtliga stu-
denter möjligheten att studera en till två terminer utomlands vid en 
mängd olika destinationer. Detta är för många ett mycket stort och 
spännande steg som erbjuder stora möjligheter för studenten att 
upptäcka ett nytt land, språk och framförallt skaffa sig nya erfaren-
heter. Men hur upplevde studenterna egentligen sin tid utom-
lands? Var kul? Vad var svårt? Men framför allt, vad kostade ölen?  

Text av: Anton Byström

Namn och klass?
Charlotta Melin, REK grupp 4
Vart åkte du?
Singapore
Vad var det bästa med utlandsterminen/erna?
Jag hade aldrig varit i Asien tidigare, så att få slå i ihop nytta med nöje var det bästa! Singapore ligger väldigt 
centralt i Sydostasien så det var lätt att åka till andra länder och så. Värmen var också skön. 
Var det något som var svårt?
Att typ bo på andra. Blev rätt intensivt.
Var det något du upplevde som annorlunda?
Allt var rätt annorlunda om man jämför med Sverige; kulturen, klimatet, renheten, upplägget på skolan och 
maten. 
Har du några tips till andra som sak åka utomlands för att studera?
Att njuta och ta vara på landet dit man kommer till, det spelar ingen roll om man ska till Köpenhamn eller till 
Singapore, alla nya upplevelser lär man sig av. Dödsplugga inte.
Vad kostade en öl?
Den billigaste i affär typ 14 kr. På krog typ 120 kr - värt.

Namn och klass?
Axel von Schoultz, årskurs 4.
Vart åkte du?
Jag åkte till DePaul University i Chicago, USA.
Vad var det bästa med utlandsterminen/erna?
Det bästa med utlandsterminen var att komma bort ett tag från 
Linköping. Efter två år kan det vara skönt med en paus för att se 
lite annat i världen och träffa lite nytt folk. Jag har alltid velat läsa 
i USA så det var riktigt roligt att få den möjligheten, tyckte det var 
riktigt häftigt att åka iväg helt själv. 
Var det något som var svårt?
Svårt ibland att veta var nivån ligger i skolan. Vi som kommer från 
Sverige är generellt sett duktiga så det gäller bara att förstå vad 
det är som förväntas av en. 
Var det något du upplevde som annorlunda?
Hur folk gick klädda i skolan. Majoriteten av tjejerna och killarna 
kom till skolan i pyjamas och mådde semi. 
Har du några tips till andra som sak åka utomlands för att stu-
dera?
Ta vara på tiden och passa på att uppleva kulturen. Häng inte 
med en massa trötta svenskar utan gå ut och träffa lite nytt folk! 
Vad kostade en öl?
Drack bara GT:s, de var precis lagom dyra.
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Namn och klass?
Sofie Åsell FEK 4an (Tidigare tyska sprek)
Vart åkte du?
Mannheim i Tyskland 
Vad var det bästa med utlandsterminen/erna? 
Att man som utbytesstudent kan komma undan med i prin-
cip vad som helst. 
Var det något som var svårt? 
Det var svårt att motivera sig under tenta-p i juni när vi hade 
4 tentor på 10 dagar och det konstant var 30 grader och sol 
ute. 
Var det något du upplevde som annorlunda? 
Alla tentor var max 1 h långa men innehållet på tentorna var 
lika omfattande som en 4 h tenta här hemma. PANIK.
Har du några tips till andra som sak åka utomlands för att 
studera? 
Packa lätt och shoppa billigt!
Vad kostade en öl? 
2 euro, men mest värt är Lidls vinflaskor för 0,99 euro. 

Namn och klass?
Edvin Rogefors, REK grupp 3. 
Vart åkte du? 
Sunshine coast i Australien. 
Vad var det bästa med utlandsterminen/erna? 
Vädret och den lugna studietakten. 
Var det något som var svårt? 
Vänstertrafiken. 
Var det något du upplevde som annorlunda? 
Allt var annorlunda, men det som stack ut mest var de höga spritpriserna och att det var så mycket tys-
kar överallt. 
Har du några tips till andra som ska åka utomlands för att studera? 
Ta inte med någon kostym till Australien, det är för varmt! Avvänj dig från sociala medier för internet är 
svindyrt och jättelångsamt. Ta hjälp av Kilroy när du ska söka till skolan, billigt och supersmidigt. Skaffa 
en kompis som har bil, det är långt till allt. 
Vad kostade en öl?
Ute på krogen ca 60 svenska kronor och i butik ungefär samma som i Sverige. Det mest prisvärda var 
Goon (60 kr för 4 liter vin). 



Börsgruppen

När man försöker lära sig om aktier och 
investeringar är det väldigt vanligt att höra 
att man ska köpa aktier ”man förstår sig 
på”, men vad betyder det egentligen?

Att förstå sig på ett företag är det första 
steget i att kunna göra en värdering på 
bolaget. Då är det viktigt att ställa sig 3 
frågor: Vad gör företaget, vilka använder 
sig av företagets tjänster och produkter 
samt hur framtiden för företaget och 
marknaden kan se ut? Att ha en förstå-
else för företagets marknad och dess 
potentiella utveckling är A och O i att 
kunna värdera ett bolag. Ett bolag med 
jättefin årsrapport är troligtvis inte en bra 
investering på lång sikt i en marknad som 
kan eller håller på att försvinna. Ett nutida 
exempel är hur fysisk handel minskar i 
takt med att e-handel expanderar. Kan ett 
företag som bara har fysisk handel i fram-
tiden konkurrera mot e-handelsjättar som 
Amazon eller kommer de att behöva göra 
investeringar för att bredda sin affärsmo-
dell mot e-handel?

Förutom att förstå sig på marknaden är 
det viktigt att ha förtroende för ledningen 
bakom företaget eftersom de är personer-
na som ska styra företaget i rätt riktning. 
De som sitter på ledningspositioner och i 
styrelsen får gärna ha en lång bakgrund i 
branschen med hög kompetens och erfa-
renhet. De får gärna också inneha ett högt 
antal egna aktier i bolaget eftersom detta 
ger en typ av indikation att de själva tror på 
företagets framtid och att det är inställda 
på att styra företag på bästa möjliga sätt.

Om du vill köpa aktier på längre sikt så finns 
det flera kvantitativa parametrar att under-
söka innan man bestämmer sig för att köpa 
företaget. Enligt investerarlegenden Warren 
Buffet är några särskilda punkter extra 
viktiga att undersöka när man vill värdera 
ett företag:

 Går företaget med vinst och växer vinsten 
på ett stadigt och rimligt sätt? Vi vill ha ett 
bolag som ökar sin vinst år efter år och 
möjligheten att fortsätta öka vinsten.

 Växer kassaflödet i takt med vinsten? Ef-
tersom kassaflödet visar de faktiska in- och 
utbetalningarna till företaget är detta en vik-
tig parameter att kolla på. Om kassaflödet 
in är noll kommer företaget t.ex. inte kunna 
betala utdelning utan att ta lån.

 Hur skuldsatt är bolaget? Soliditet är ett 
utmärkt sätt att få en övergripande blick på 
skuldsättningen i ett bolag. För hög skuld-
sättning kan påverka företaget negativt över 
tid.

 Har företaget en rimlig avkastning på eget 
kapital? Detta beräknas som nettoresulta-
tet/eget kapital och visar hur bra ett företag 
är på att få avkastning på dina investerade 
medel. Detta varierar mellan branscher och 
marknader men en riktlinje är att över 10% 
är godkänt.

Genom att kolla på dessa fyra parametrar 
så kan man hitta stabila, växande företag 
som har stark möjlighet att fortsätta växa 
både företagsmässigt och aktiemässigt på 
lång sikt.

Man kan även undersöka hur nyckeltal som 
P/E (Pris/Vinst per aktie) står sig gentemot 
konkurrenter och branschen som helhet. 
Om företagets nyckeltal är mycket högre än 
andras kan det vara ett ecken på övervärde-
ring och man kanske ska vara avhållsam till 
att investera för mycket i bolaget just nu.

Detta är givetvis en väldigt grundlig genom-
gång i hur man kan analysera ett bolag. För 
att lära sig mer rekommenderar jag att bli 
medlem i Börsgruppen och följa Börsgrup-
pen på sociala medier. Under våren är det 
många event för våra medlemmar som 
gästföreläsningar, workshops, aktieföreläs-
ningar och finansfika. Se även till att lyssna 
på Börsgruppens podcast Vargen i Valla, där 
det varvas aktieanalyser med intervjuer från 
näringslivet.

Hur värderar man ett bolag?
"Price is what you pay. 
Value is what you get"

- Warren Buffet  

Text av: Fabian Franzén



Hemmission-

25

Text av: Fabian Franzén

Snart är det dags för gymnasietreorna att välja universitet, vilket innebär att det är dags för oss 
civilekonomer att övertyga dem om att Linköpings universitet är det bästa valet! Hemmissionering 
innebär att du som student åker hem och besöker din gamla gymnasieskola för att dela med dig 
av dina erfarenheter som student vid universitet och promotar civilekonomprogrammet eller det 
internationella civilekonomprogrammet. Ett perfekt tillfälle att kanske träffa dina gamla lärare och 
dessutom få din hemresa betald!

Hemmissioneringen sker på en valfri dag innan gymnasietreornas sista ansökningsdatum den 18 
april. Själv eller tillsammans med en studiekamrat, från REK eller SPREK, besöker du din gamla 
gymnasieskola för att berätta om hur det är att studera vid Linköpings universitet och bo i Linkö-
ping/Norrköping. Det är uppskattat om du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter som student. 
Du får även med dig en PowerPoint-presentation som underlag när du ska berätta om utbildningen 
samt en LiU-tischa!

Du bokar själv din resa, på billigaste sätt, och Linköpings universitet står för resekostnaden. Efter 
avslutad hemmissionering skriver du en kort utvärdering av besöket och mailar till 

hemmissionering@ffk.liu.se. Detta ger dig även meritpoäng till utlandsstudierna.

Du som student är den enskilt viktigaste ambassadören för Linköpings universitet, och det vore jät-
teroligt om du vill representera både LiU och dig själv på din hemort! Är du intresserad? Anmäl dig 
nu på www.filfak.liu.se/utbildning/hemmissionering

Vid frågor kontakta mafo@elin.se

Bästa hälsningar,
Kristina von Hacht, Ordförande för marknadsföringsutskottet

På väg hem? 
Passa på att besök din gamla gymnasieskola 
och berätta om hur det är att plugga på LiU. 
Vi betalar resan!



-Tillställning med bra fokus. 
När vi i redaktionen först fick höra talas 
om Women’s Finance Days, så var intres-
set stort men kunskapen liten. Efter att vi 
hört oss för lite med diverse personer så 
kände vi att detta var något vi ville dyka 
lite djupare i. Redaktionen tog beslutet 
att skicka Max och Erik för att undersöka 
vad detta evenemang var för något. 

När vi sedan satt oss ner och funderade 
på vad det kunde handla om så gick våra 
tankar mycket kring att WFD nog kanske 
var ett event som var inriktad just för tje-
jer, och ganska fort gjordes det klart när 
vi pratade med studenter runt omkring 
oss, att dessa delad vår uppfattning om 
att målgruppen var just tjejer. Vårt intres-
se blev inte mindre på grund av detta, 
när man några klick senare på internet 
hade chans att läsa på lite om vilka som 
skulle föreläsa och om vad samt själva 
tanken runt WFD var så förstod man att 
det var riktat mot alla. Men att de belyser 
jämställdhetsfrågan och att man genom 
intressanta föreläsningar kan inspirera 
någon lite extra mycket.  

Efter att ha läst igenom schemat för 
dagarna så hittade vi två intressanta före-
läsningar som vi tänkte att vi skulle titta 
in på. Den som stod först på agendan var 
Deloittes lunchföreläsning. Föreläsningen 
skulle handla om företagsförvärv, hur det 
funkar och vad man gör inom yrket. Men 
samtidigt lite om hur det är att jobba på 
Deloitte. 

Den andra föreläsningen med Victoria 

Senkpiel som är medgrundare till Glossy 
box i Sverige och även designar skor till 
sitt eget skomärke. Denna föreläsning 
skulle handla om Victorias karriär och 
framgångssaga men även om hur man 
uppfyller sin dröm. 

Deloittes föreläsning var det första som för 
oss verkligen visade att WFD inte endast 
är ett evenemang med målgrupp tjejer. 
Föreläsarna från Deloitte, Elin Persson och 
Kathinka Harasaki berättade med stort 
engagemang vad det är man sysslar med 
inom M&A. Samtidigt som det bjöds på 
goda wraps och insamlingsprojektet ”lär 
en flicka läsa” hade ett finger med i spelet 
och gjorde så att två lyckliga studenter fick 
gå hem en biobiljett rikare!

Den andra föreläsningen med Victoria 
Senkipel hade vi fått känslan att den 
skulle vara något mer inriktad mot tjejer. 
När vi satt oss ner i den som vanligt fulla 
föreläsningssalen och insett att vi var de 
enda killarna på föreläsningen så trodde 
vi oss ha rätt i detta. Men efter att timman 
gått var vi något omkullkastade av före-
läsningen, som vi båda tyckte var väldigt 
bra och inspirerande, för alla! Det centrala 
i föreläsningen var varför hon tagit de kar-
riärbeslut som hon gjort och vad tanken 
med att ta de olika stegen. 

Det går kort att sammanfatta som, att man 

ska jobba med något som man trivs 
med och gillar. För att komma dit så ska 
man jobba med saker som leder dig 
på rätt väg och öppnar möjligheterna 
för detta. Det faktum att föreläsningen 
hölls på tre språk, samtidigt (en me-
ning innehöll både svenska, engelska 
och norska), adderade ytterligare en 
dimension till föreläsningen och gjorde 
den väldigt personlig. Detta är kanske 
det nya sättet att föreläsa på? 

Det man kan säga nu när man fått lite 
erfarenhet och kunskap om Women’s 
Finance Days är att vi var till en början 
ute och cyklade när vi trodde att det är 
ett evenemang som endast har en mål-
grupp, tjejer. WFD är ett evenemang 
för alla och samtidigt ett evenemang 
som behövs för att fortsätta uppmärk-
samma det problem som finns i vårt 
samhälle. Även fast vi endast besökte 
två av alla det föreläsningar och aktivi-
teter som erbjöds under WFD så tycker 
vi att det sammantaget var ett väldigt 
lyckat evenemang. Fullsatta föreläs-
ningar med intressant innehåll kanske 
då är nyckeln till det engagemang som 
exempel lätt till en lyckad insamling.  

Women’s Finance Days

Under WFD så bjöds det på mer än bara bra föreläsningar!

Barbro Fällman, rikskänd expert på tal i action. 

Text av: Erik Cullhed och Max Brobjer



Woman Finance 

Kort presentation av er själva:

Vi är två glada tjejer från årskurs två. 
Klara Levin Stensson går i spanska och 
har jobbat med marknadsföringen under 
WFD. Elin Burell går i grupp 4 och har varit 
projektledare underWFD.

Varför ville ni engagera er med att arrang-
era WFD?

För att vi gick på eventet förra året och 
tyckte det verkade kul att anordna ett ar-
rangemangmed ett sånt här bra ändamål. 
Kul att se allt arbete bakom ett sånt här 
arrangemang.

Vad är WFD för er?

Två dagar med inspirerande event med 
fokus på kvinnor och karriär som genom 
att ta dit framgångsrika kvinnor inspirerar 
oss studenter.

Vad tycker ni är det viktigast med WFD?

Att få dit kvinnliga föreläsare då merparten 
av föreläsarna på liknande event brukar 
vara män. Det var också kul att skapa ge-
menskap för tjejerna mellan programmen.

Vad har ni haft för utmaningar med 
WFD?

WFD är ett relativt nystartat event och vi 
märkte tidigt att många ekonomer inte vis-
ste vad WFD var. Största utmaningen har 
varit att uppmärksamma och marknadsfö-
ra eventet till studenter på ett bra sätt. Vi 
startade därför vår insamling ¨Lär en flicka 
läsa¨ som vi är väldigt nöjda med, WFD:s 
namn har fått synas på ett väldigt bra sätt. 
Projeket dragit in 6183kr, värt att säga är 
att insamlingen pågår i några veckor till 
(bidra!!) och vi har ännu inte fått klart

vilka intäkter puben drog in. Självklart var 
det även en stor utmaning att lyckats med 
dagarna.

Hur tycker ni själva att det blev i sin 
helhet?

Vi är väldigt nöjda med dagarna och har 
fått mycket positiv respons från både 
studenter och företag. Föreläsningarna var 
intressanta och nästan fullsatta varje gång. 
Kul att allt flöt på och var lyckat

Vad har varit roligast med WFD?

Självklart att lära känna och få arbeta 
tillsammans med hela projektgruppen 
från olikasektioner. Men inte minst att få se 
det färdiga resultatet i form av två lyckade 
dagar.

Vi hade även möjlighet att träffa två av alla de personer som har 
varit med och arrangerat Women's Finance Days som gärna ställ-
de upp på en intervjuv!

F.v Klara Levin Stensson och Elin Burell

Den nu mera sedvanligt långa kön till en WFD föreläsning.



Club

 

När vintern rasat ut bland våra fjällar är det äntligen dags att 
välkomna våren och därmed den efterlängtade högtiden KVAR-
BORG! Förra årets succé är tillbaka så plocka fram Ovven, ta på 
dig dina bästa solbrillor och stanna kvar i Linköping, vi bjuder 
på riktigt skönt Club-häng och utlovar en oförglömlig dag!

 -Erika Lundqvist, projektledare Kvarborg.

 

Copacabana är en volleybollturnering som Elin Club kom-
mer anordna den 27:e maj. 2016 års upplaga av Copacabana 
blev en succé med roliga volleybollmatcher, musik från Valla 
Skivgarde och uppvärmning med hjälp av en personlig tränare 
från Actic. 2017 års upplaga av Copacabana kommer bygga 
vidare på förra årets succé och göra evenemanget ännu mer 
uppskattat och roligt det här året! Jag är sjukt taggad och 
hoppas att ni är det också för vårens roligaste evenemang! Bil-
jettsläpp och liknande kommer att släppas närmare eventet, 
men dra ihop era vänner och lira volleyboll tillsammans den 
27/5 och bevisa att ni är Liu-ekonomernas bästa volleybollspe-
lare!

-Daniel Hoffsten, projektledare Copacabana

Under året kommer vi i SportClub att anordna massa olika 
event, event som är till för att aktivera sig samtidigt som man 
får chansen att lära känna massa nya människor. Vi i Sport-
Club kommer återupprepa förra årets succé ELIN Masters, en 
golfturnering på Linköpings Golfklubb som ligger vägg i vägg 
med Campus. ELIN Masters spelas som en partävling (2-och-2, 
bestboll) parallellt med en individuell tävling (poäng-bogey) 
där en ensam vinnare tillslut koras. Efter tävlingen blir det även 
en sittning med mat och trevligt sällskap där man självklart får 
vara med om man supportat någon av de tävlande eller bara 
vill äta gott tillsammans med skönt folk. Förra året var just ELIN 
Masters väldigt uppskattat bland deltagarna och vårt mål är 
att nå ut till fler golfspelande ekonomer i år och göra det till en 
ännu större golf-fest. Så håll utkik på Clubs Facebook-sida för 
att få mer info om kommande event. 
  
-Gustav Hagensgård, Ordförande SportClub



Att ta upp och prata om detta välkända fe-
nomen bakfylla är något som jag tycker kan 
vara lite tveksamt, just för att vid den här 
åldern är det något som vi alla är bekanta 
med och de flesta personer har upplevt 
det ett par gånger. Det är inte något som 
behöver diskuteras. Däremot tycker jag det 
är intressant hur bakfyllorna har förändrats 
sedan man blev student då det på något 
vis allt oftare tar plats i vår vardag. 

Jag minns det första steget man tog i 
denna utveckling. När jag i tredje ring och 
som nybliven 18-åring kunde gå på krogen 
och beställa en öl eller ett glas vin. Utbudet 
som ökat markant gjorde förstås att antalet 
bakisdagar ökade. Under vårkanten och 
med det första vårkänslorna så satt även 
studentskivorna igång.

Detta var väl den största orsaken till att 
man hade de första bakisdagarna i skolan, 
med trötta ögon och ett lågmält engage-
mang så fick man klara sig igenom skolda-
gen för att klara hårda regler om närvaro 
och CSN. För min del så hölls ofta bakfyl-
lorna till helgen, men på den tiden kunde 
man ofta sova till klockan ett och vid det 
laget hade bakfyllan runnit bort och man 
var på något sätt relativt fräsch. 

Om man skippar det år som många 
spenderar på att arbeta innan man star-
tar sina studier, med anledning att man 
av många olika skäl inte är bakfull när 
man arbetar och är på jobbet, så hamnar 
vi just i livet som student. Här kan det 
ofta se lite annorlunda ut. För många är 
studentlivet ganska stressigt och tim-
marna på dygnet känns allt färre. Helgen 
är inte längre den paus från vardagen 
som den var när man gick i gymnasiet 
eller var ledig från jobbet.
 
Nu är de fyllda med alla de olika var-
dagssysslor som, man trots namnet 
får utföra på helgen och sen ska vi inte 
heller glömma våra studier som tar upp 
många timmar av dagen och det flesta 
hjärnceller vi besitter. Under många 
perioder så kan ja tycka att helgen inte 
längre är mycket mer än två föreläs-
ningsfria vardagar. 

Det som ändå präglar våra föreläsnings-
fria vardagar, men också en hel del klas-
siska vardagar är då denna bakfylla. Men 
nu när helgen är borta så måste varda-
gen flyta på även fast man råkar vara 
bakfull. Morgonrutin blir till ett maraton, 
cykla till universitetet i kyla och motvind  
känns som att behöva springa ett till. 

Att sedan sitta och plugga i skolan hela 
dagen, kanske till och med gå på en före-
läsning gör inte dagen lättare. 

Det finns då enligt mig två alternativ 
man får välja mellan. Antingen drar man 
ner på det man dricker, för dricka är man 
inte tvungen att göra, eller så lär man sig 
knepen för att klara sig igenom dagen 
som bakfull. För även fast hjärnan är på 
semester och vikarien är en dunkande 
huvudvärk så får man inte ledigt. 

Men man ska inte misströsta, även fast 
det inte finns en direkt lösning på pro-
blemet, bakfull blir man fast man dricker 
varannan vatten. Det är ju på något sätt 
bakfyllan och dess höna som är en av de 
saker som sätter lite färg på den gråzon 
mellan vardag och helg som är vår tillva-
ro. Samtidigt som den sporrar oss till att 
ta tag i livet, varje gång.

       BakFylla Text av: Max Brobjer
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Hallå Där!

Ryds Herrgård (HG) 10/15

Citat:
”Jag har inte varit här sedan nollningen…” – 
Söderstjerna, 2017
”Blir mycket missförstånd när man ska ragga 
på utbytisar.” – Brobjer, 2017

Folket: 3/5
Om HG var ett politiskt parti skulle dess 
röster komma från två studentgrupper: Utby-
tesstudenter, då HG är värd för den så kallade 
International Night som går av stapeln i 
typisk erasmus-esque promiskuitet varje 
tisdag. Den andra gruppen är den skara stu-
denter som i alla andra sammanhang hade 
klassats som alkoholister men kommer un-
dan med sina tisdagskrök tack vare klausulen 
i Studentlagen1 som säger att studenter får 
dricka kopiösa mängder så länge de klarar 
sina studier. 

Hångelmöjligheter: 4/5
Det är sedan gammalt allmänt vetande att 
skandinaver (och framförallt svenskar) är det 
folk som åtnjuter världens åtrå och avund-
sjuka. Denna omständighet finner inget un-
dantag på HG där utbytisar gärna haffar en 
full svensk. Av fem försök till hångel lyckades 
redaktionen med fyra fullbordade sessions 
(Söderstjerna et al., 2017). Bättre lycka nästa 
gång Erik!

Dryck: 3/5
Utmärkande för dryck på HG är priset på 
ölen, 29 riksdaler. Detta möjliggör drick-
andet av kopiösa mängder öl (se ”Folket”). 
Drinkarna/Groggarna är även dessa av den 
billigare karaktären (vilket således märks på 
kvalitén…). Överlag helt OK.

Ville Valle Pub (VVP) 9/15

Folket: 3/5
”Var ligger det?”, är en inte allt för ovanlig 
reaktion när man nämner VVP för en ekonom. 
Med all rätt. Geografiska läget är tämligen 
oklart och lokalen kan enkelt misstas för en 
villa á la Svensson. Väl framme möts man av 
en lokal som osar brädspel och lärarstudenter 
(”no offense”), med allt vad det innebär. För-
delen är att stämningen är lugn och gemytlig, 
med andra ord perfekt för en lugn kväll med 
din dejt. Vem försöker du lura haha? Du har 
ingen dejt. Med dina vänner istället kanske. 

Hångelmöjligheter: 1/5
Lokalens storlek och planlösning gör att det 
ska till ett smärre mirakel om du ska 1. Lyckas 
ragga upp någon stackare, 2. Få till lite en-
sam-tid med denne sagda stackare, 3. Lyckas 
stoppa in din tunga. Det är väl i så fall om du 
är på en dejt men det har vi redan konstaterat 
att du inte är. 

Dryck: 5/5
Med sina 250-300 ölsorter lämnar VVP inte 
mycket att önska när det gäller sortiment. Här 
kan du allt från en bastulagrad IPA från sydös-
tra delen av Ekvatoriala Guinea till en cider/öl 
hybrid från Söderköping (inte riktigt men ni 
fattar poängen…). Den enda som har något 
att klaga på är spritentusiasten då dennes be-
hov inte blir tillgodosedda. I ärlighetens namn 
bör det dock tillägas att existensen av en lokal 
som inte osar kvart-i-tre-shots är något redak-
tionen uppskattar. 

REDAX TESTAR BARER
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Bärs???

Horse & Hound (Kan ej förkortas HH för det blir 
stelt…) 9/15

Folket: 3/5
Med ett klientel som karaktäriseras av en begynnande ål-
derdom och en Linköping-centrisk världsbild, är detta inte 
det första stället en ung och världsvan student skulle förmå 
sig att besöka. Än dock finns det en charm med denna, 
i alla högsta grad, lokala pubmiljö där den yttre världen 
tycks glömmas bort över ett glas eller två (läs: Tv-serien 
”Cheer´s”).

Hångelmöjligheter: 2/5
Med lite pondus och dumdristig, alkohol-inducerad, 
självsäkerhet finns det alla möjligheter att övertyga en, 
antagligen något äldre, individ till lite grov kurtis. Att du 
sedan riskerar få en blåtira av partnern till ditt utvalda offer, 
är en helt annan sak. 

Dryck: 4/5
Ett jämförelsevis dyrt sortiment men för den som känner 
sig lite nouveau riche på kvällskvisten den 25e finns här en 
bredd av möjligheter. Allt från en stor stark för 55 kr till en 
whiskey på 4000 kr/cl; möjligheterna är lika stora som din 
plånbok.

Malte & Humle (M/H) 11/15

Folket: 5/5
Oj, oj, oj nu har vi verkligen trätt in i Linköpings fin-
rum (alltså helt okej-fint). Här sitter Waste (Waste är ett 
östgötskt namn som endast har 32 bärare, the more you 
know…), 46, fastighetsägare, god för ett antal miljoner 
och tar sig en afterwork-sup med tillhörande charkbricka. 
Visst finns det utrymme för studentens pråliga snålhet 
men mer ofta än sällan förläggs dennes verksamhet till 
den yttre, mindre bekväma, delen av salongen. Schämt 
åsido så är detta faktiskt en av de härligaste barerna man 
kan besöka i Linköping med en rustikt träig känsla, belä-
gen i en källare som heter duga.

Hångelmöjligheter: 2/5
Mucho limitado! Till fördel för den kurtissugna finns det 
dock en del mörkare vrår som kan besökas vid behov. 
Avsaknaden av dansgolv och hög musik tenderar dock att 
agera hinder för hobby-hånglaren. Men som mina goda 
vän Fredrik ofta kläcker ur sig framåt småtimmarna: ”Man 
missar alla skott man inte tar!”. Ty Fredrik är en vis man.

Dryck: 4/5
Mucho posibilidados! Istället för att hångla kan man istäl-
let ägna sig åt det beundransvärda utbudet av, framförallt, 
öl. Att vi lever i en tid av öl-fascination är knappast någon 
nyhet, vilket M/H snappat upp med bravur. Än dock så 
yttrades det, under redaktionens besök, kommentarer så-
som ”Lite dåligt utbud?”, vilket förstås är oroväckande. Här 
bör man dock ta hänsyn till den promillenivå som hade 
byggts upp vid detta lag (detta var sista stoppet) som kan 
ha haft en påverkan på bedömningsförmågan.
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I sommar tar Eveline Castillo Haglund, Naida 
Udovicic och Simon Alzén examen från det 
internationella civilekonomprogrammet. För 
att skjuta på stressen kring att hitta Dröm-
jobbet med stort D så passar de på att först 
bygga en skola i Guatemala tillsammans 
med tre I:are. En inte helt ofin insats. Orga-
nisationen de driver heter Engineering for 
Mayan Students, är 100 % ideell och starta-
des 2015 av två tjejer som läser Industriell 
Ekonomi på Liu. Det är den andra skolan i 
Guatemala som organisationen bygger. Den 
första skolan som organisationen byggde 
var en flickskola i Maya-byn San Juan la La-
guna. Det skolbygget pågick under sex må-
nader 2016 och genomfördes tillsammans 
med lokalbefolkningen i byn och volontärer 
från flertalet olika länder. Skolan de ska 
bygga denna gång är större och beräknas 
därför ta tolv månader att färdigställa. 

Konstruktionstekniken som kommer att 
användas – och som användes vid förra 
skolbygget - är en väl beprövad teknik vil-
ken innebär att återvunna PET-flaskor fyllda 
med oorganiskt skräp plockat ur naturen 
används som isolering i väggarna. Detta är 
en byggteknik som framförallt används för 
att öka lokalbefolkningens medvetenhet 
kring de enorma miljö- och avfallsproblem 
som existerar i Guatemala idag. PET-flaskor-
na packas hårt med oorganiskt avfall och 
används sedan som isolering i väggarna och 
hålls på plats av hönsnät och ett tunt lager 
cement. 

Att fylla en 50 cl PET-flaska med tillräckligt mycket 
skräp tar cirka 50 minuter och kommer att göras 
tillsammans med lokalbefolkningen. En lite mer 
utdragen variant av återvinning än att panta går-
dagens förfest-ölburkar på väg till bakispizzan med 
andra ord. 

Den planerade skolan ska byggas i en Maya-by i 
området Tecpán i centrala Guatemala. I byn saknas 
idag en skola för barn äldre än tolv år varför barnen 
tvingas avsluta sina studier redan då och istället 
börja arbeta. Utöver barnarbete ökar skolbristen 
också risken till att dessa barn hamnar i kriminella 
kretsar då de saknar en trygg plats i vardagen. Ett 
problem i Guatemala som tidigare FN-medarbeta-
ren Anders Kompass belyste under sin medverkan i 
Musikhjälpen i december 2016. 

Liu-ekonomer bygger skola av PET-flaskor i Guatemala 

LiU:s egna skolbyggare, F.v Simon Alzén, Naida Udovicic och Eveline Castillo Hag-
lund
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Under hela projektets gång kommer gänget att bo hemma 
hos lokala familjer i byn. Långt ifrån ett rum i Colonia både 
geografiskt och standardmässigt. Parallellt med skolbyg-
gandet kommer de att undervisa engelska för de bybor 
som så önskar samt prata om jämställdhet, HBTQ och andra 
ämnen som inte alltid är sönderdiskuterade i Guatemala. 
Ett av huvudsyftet med organisationens projekt är att göra 
en liten insats för att minska klyftorna i det guatemalanska 
samhället. Trots att Maya-folket var ”först på plats” och än 
idag är en numerär majoritet så behandlas de som en mi-
noritet. Dagligen förtrycks människor från Maya-kulturen. 
Genom att öka deras möjligheter till utbildning och samti-
digt ge dem förståelse för, och möjlighet att tillgodose, sina 
rättigheter hoppas Engineering for Mayan Students öka 
Maya-folkets inflytande i samhället. 

Vill du veta mer, komma i kontakt med organisationen eller 
se bilder på det förra och det stundande skolbygget så 
finns de på sociala medier. 
Facebook: Engineering for Mayan Students. 
Instagram: Engineeringfms 
#schooloftrash  

Liu-ekonomer bygger skola av PET-flaskor i Guatemala 

En av ”flaskväggarna” på den förra skolan organisationen byggde

Simon och Eveline tillsammans med en av dem klasser de undervisade i engelska 
vid förra projektet.

Elena, mamman i den familj där gänget bodde vid förra projektet, hjälper till att hämta stenar till 
skolbygget. Den klassiska bärtekniken som hon och de allra flesta andra Maya-kvinnor använder 
prövades också av våra kära ekonomer men med sämre resultat… ”Vi har hårdtränat nackmusklerna 
och balansen på gymmet inför nästa resa” berättar Simon
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April
Kompissittningen
Kvarborg
Valpub
Vårval till ELINs styrelse
Oss ekonomer emellan

Maj
ELIN Masters
Copacabana
Majraj
Elinpiaden
Play for Charity
Drömmens sommarnummer

Att hålla koll på!
Här listar vi några av alla de saker som händer under våren. 
Vissa datum är inte helt fastställda, men man kan få en aning om när man 
ska börja hålla utkik!



Vårval 2017
Dessa poster står på spel: 

Förste vice ordförande med utbildningsansvar.
-Som förste vice ordförande ingår man i presidiet, vilket bl.a. verkar för sektio-
nens strategiska utveckling. arbetsuppgifterna inkluderar strategiska frågor 
rörande utbildningen och att hålla goda relationer med externa kontakter

Vice skattmästare.
-Som vice skattmästare ska du bistå skattmästaren med att se till att fören-
ingens resureser förvaltas ned sunt förnuft och i god ekonomisk anda. Posten 
innebär även att ha god insikt i föreningens bokföring.

Intendent.
-Att vara intendent i ELIN innebär att stå för föreningens förvaltningsverksam-
het. Posten innebär till största del att ansvara för våra lokaler och inventarier 
samt inköp och försäljning. Intendenten är ett viktigt post för att hålla förening-
en i rullning.

Ordförande utbildningsutskottet.
-Ordförande för utbildningsutskottet har tillsammans med 1:e vice orförande 
det yttersta  ansvaret för Elins utbildningsarbete. Utbildingsutskottet arbetar 
med bl.a. föreläsningsserien, excel-skolan, mentorskapsprojektt och uttagning 
till SM i ekonomi.

IT-ansvarig.
-ELINs IT-ansvariga hanterar föreningens tekninska infrastruktur och system. 
Det primära ansvaret är att förvalta föreningens hemsida. Det vardagliga 
arbetsuppgifterna är främs operativa, samtidigt som som posten erbjuder 
eget initiativtagande. I styrelsen fyller IT-ansvarig funktionen som vägledare i 
tekninska frågor.

Att hålla koll på!
Här listar vi några av alla de saker som händer under våren. 
Vissa datum är inte helt fastställda, men man kan få en aning om när man 
ska börja hålla utkik!




